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 المستخلص

نتحدث في هذه الورقة البحثية عن شخصية فريدة في تخصصها ،تمتلك الجرأة 
والثقة بالنفس والتفرد؛مما جعله يستحق بجدارة لقب رائد الدرس اللغوي الحديث 

 في أمريكا( بلومفيلد)في أوروبا، و( دي سوسير)في العام العربي،فهو يشبه بـ 
فكل منهما التي بالجديد العميق وكانت أعمالهما هي البذرة الحقيقية لكل عمل 

فقد ( إبراهيم أنيس)لغوى حتى أالن في العالم، وكذلك األستاذ الدكتور المرحوم 
كانت أعماله بذرة خصبة نمت وتفرعت ونشرت هذا العلم الحديث في العالم 

 .العربي

ف بالدكتور إبراهيم أنيس،نتعرف من خاللها التعري: وفي هذه الورقة نتناول أوالا 
ومن ثم .على ميالده ومراحله التعليمية والعملية حتى انتقاله إلى الرفيق األعلى

نتحدث عن إنتاجه العلمي من كتب وبحوث علمية، وأيضا عن صلته بمجمع 
سهاماته في هذا المجال  .اللغة العربية بالقاهرة وا 

ل دراسة اللهجات العربية القديمة من خالل وأخيرا نقف عند مجهوداته في مجا
باعتباره النواة األولى لدراسة اللهجات العربية القديمة ( في اللهجات العربية)كتابه 

 .على المنهج العلمي الحديث
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Abstract 
 

In this paper we talk about personal unique specialization, have 

courage and confidence and uniqueness, which make it worth aptly 

named the forerunner of modern linguistic studies in Arab public, it 

looks like b (de Saussure) in Europe, and (Bloomfield) in America 

they brought their new deep and is the seed of each language in the 

world, as well as Prof. Dr. late (Ibrahim Anis) was its fertile seed 

grown and branched off and posted this modern science in the Arab 

world. 

In this paper we address first: introduction to Dr. Ibrahim Anis, learn 

about the birth and educational stages and process until moving to 

Allâh. and then we talk about scientific books, scientific research, and 

also in connection with the Arabic language in Cairo and his 

contributions in this area. 

Finally, stand at his own efforts in the study of ancient Arabic dialects 

by writing (in Arabic dialects) as the first nucleus of ancient Arabic 

dialects study on modern scientific methodology. 
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 التعريف بالدكتور إبراهيم أنيس: أوال

ولد المرحوم األستاذ الدكتور إبراهيم أنيس في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر سنة 
ومرت حياته التعليمية . بحي الدرب األحمر بالقاهرة( م6091)ست وتسعمائة وألف 

في مسارها الطبيعي حتى حصل على دبلوم العلوم سنة ثالثين وتسعمائة 
وابتعث ( م6099)والتحق بالخدمة سنة ثالث وثالثين وتسعمائة وألف( م6099)وألف

 .إلى لندن للدراسة في نفس السنة 

لغة العربية واألرامية والسريانية سنة حصل من جامعة لندن على البكالوريوس في ال
وحصل على الدكتوراه في المقارنات السامية ( م6090)تسع وثالثين وتسعمائة وألف

وعاد من بعثته إلى مصر في السنة ( م6096)سنة إحدى وأربعين وتسعمائة وألف 
نفسها وعين مدرسا بدار العلوم في فبراير سنة إثنتين وأربعين وتسعمائة وألف 

واخذ رحمه اهلل يترقى في الدرجات العلمية،فعين أستاذا مساعدا في شهر ( م6092)
يوليو سنة سبع وأربعين وتسعمائة وألف،ثم عين أستاذاا للدراسات السامية والشرقية في 

اختير عميدا لدار العلوم في ( م6092)يوليو سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة وألف
وعضو عامال بمجمع اللغة ( م6099)فنوفمبر سنة خمس وخمسين وتسعمائة وأل

وأحيل للتقاعد ( م6016)العربية بالقاهرة في يونيو سنة إحدى وستين وتسعمائة وألف 
وانتقل (. م6011)لبلوغه السن القانونية في سبتمبر سنة ست وستين وتسعمائة وألف 
بعد هذه ( م6091)إلى رحاب ربه أثر حادث ألم سنة ثمان وسبعين وتسعمائة وألف 

 الرحلة العلمية الطويلة

 إنتاجه العلمي من كتب وبحوث علمية: ثانيا

، فقد كان ـ رحمه اهلل ـ متعدد 1أما عن نتاجه العلمي من كتب وبحوث علمية
االهتمامات،ويعكس هذا التعدد ما نشره من أبحاث وكتب في داخل مصر وخارجها، 

                                                           
نيس وتم أراهيم ر إببحاث قام بها مجمع اللغة العربية بالقاهرة عن الدكتوأمعلومات هذه الفقرة مستمدة من . 1

 نشرها في مجالت المجمع 
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ويكفى للتدليل على هذا التعدد أن نشير إلى ما نشر له في مجمع اللغة العربية 
ثالثة عشر : الصرف: بالقاهرة،فقد بلغ عددها واحد وأربعين بحثا في مواطن شتى وهى

بحثان : ، األساليب(1)ستة أبحاث: ، األلفاظ(0)تسعة أبحاث: ،قضايا اللغة(69)بحثا
، هذا بجانب ما نشره في الصحف (2)، المعاجم بحثان(2)بحثان: ، الموسيقى(2)

 .والمجالت المختلفة

 :أما الكتب التي قام بتأليفها وتعد رائدة كل في مجاله عددها سبعة كتب هي

 . األصوات العربية

 .ت العربيةفي اللهجا

 .موسيقى الشعر

 .من أسرار اللغة

 .داللة األلفاظ

 .اللغة بين القومية والعالمية

 .مستقبل اللغة العربية المشتركة

 صلته بمجمع اللغة العربية بالقاهرة:ثالثا 

م وقد كان 6091أما فيما يتعلق بصلته بمجمع اللغة العربية بالقاهرة،فقد بدأت عام 
 . م6016خبيرا به إلى أن اختير عضوا فيه عام 

كان عطاؤه المجمعي واضحا متميزا ساعد بشكل جاد في أعمال لجنة األصول ثم في 
في األشراف وقد كان له دور مجمعي بارز .لجنة اللهجات ثم في لجنة المعجم الكبير

وهو يعد احد المعجمين اإلعالم .م6091 -6019على مجلة مجمع اللغة العربية 
وقد قدم .الذين اعدوا المعجم الوسيط والذي يعد دون شك من أهم جهود المجمع
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م بحوثا لمجمع اللغة العربية  منذ الدورة اإلثني عشرة حتى الدورة الحادية 6099عام
للمجمع موضوعات صرفية كثيرة أعادت النظر في واألربعين، وقد تناولت بحوثه 

 .اآلراء المتداولة بحثا وتدقيقا كما تضمنت بحوثه المجمعية موضوعات نحوية كثيرة

 إبراهيم أنيس ودراسة اللهجات العربية القديمة:رابعا 

البد قبل الحديث عن جهود الدكتور إبراهيم أنيس في دراسة اللهجات العربية القديمة،
، تعريفها، بدائلها، ثم الفرق بينها وبين مصطلح (اللهجة)عند مصطلح وقفة  :من

ونتحدث عن جهود العلماء الذين سبقوه في هذا . وأهمية دراسة اللهجات العربية. اللغة
 .المجال، ثم عن جهوده التي تميزت عنهم

 مصطلح لهجة: والا أ

 .ثم الفرق بينه وبين مصطلح لغة بدائله، تعريفه،

 مصطلح اللهجة :والا أ

 .تعريف اللهجة في اللغة واالصطالح

و جرس الكالم،ويقال فالن فصيح اللهجة،وهي أطرف اللسان، :اللهجة في اللغة هي
 2.فاعتادها ونشأ عليها لغته التي جبل عليها،

العادات الكالمية " فهي تعني: ما معنى اللهجة في االصطالح العلمي الحديثأ
 3.اكبر من الناس تتكلم لغة واحدةلمجموعة قليلة من مجموعة 

لي بيئة إمجموعة من الصفات اللغوية التي تنتمي " نهاأنيس بأبراهيم إويعرفها الدكتور 
فراد هذه البيئة،وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أخاصة ويشترك في هذه الصفات جميع 

وسع واشمل تضم عدة لهجات، لكل منها خصائصها،ولكنها تشترك جميعا في أ

                                                           
 (لسان العرب)نظور، ابن م( لهج) مادة( 2
 09م،ص6011بيروت،( مقدمة لدراسة فقه اللغة)بو الفرج أمحمد احمد /د 3
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فراد هذه البيئات بعضهم ببعض،وفهم أموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال مج
ما قد يدور بينهم من حديث فهما يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بين هذه 

 4.اللهجات

حيان في نيس تندرج في اغلب األأليها الدكتور إشار أ يوهذه الصفات اللغوية الت
 5.الناحية الصوتية

ننا نجد فروقا ذات بال أ :"و الداللة يقول فندريسألى النحو إك فروقا تعود ن هناأكما 
ن نميز لهجة كل قرية منهما بوصف مخالف لغيرها أحتى ليمكننا  خرى،أبين قرية و 

 7(6) .من حيث الصوتيات ومن حيث النحو ومن حيث المفردات

ن باللهجة بكلمة نسميه اآلن علماء اللغة قديما كان يعبرون عما أنجد  :ما بدائل اللهجةأ
ورد عند الخليل بن احمد  فالتعبير عن اللهجة بكلمة لغة، .خرآوباللحن حينا  اللغة حينا،

الخُبء في لغة تميم،يجعلون  :الَخْبع" :الفراهيدى في بعض مواد في معجم العين، حيث قال
كل فرجة تكون :لهل الُصمان يقو أعرابيا فصيحا من إسمعت :بدل الهمزة عينا، وقال الخليل

 "8بين شيئين فهو ُعْقٌر وَعَقُر لغتان

 يضاا أوكما نرى التعبير عن اللهجة بكلمة لغة واضحا جليا في المعاجم اللغوية القديمة، نجده 
جرى مجرى ليس في بعض أما : في كتب النحو،مثل ما نجده في الكتاب لسيبويه في باب

لى لغة إصحاب المعاجم أوكثيرا ما يشير  .9صلهألى إهل الحجاز،ثم يصير أالمواضع بلغة 
 10"ن بكلمة اللهجةتميم ولغة طيئ ولغة هذيل وال يريدون بمثل هذا التعبير سوى ما نعنيه اآل

                                                           
 61،مرجع سابق،ص(في اللهجات العربية)نيس،أبراهيم إ 4
 (في اللهجات العربية)نيس أو ،99م ص6009مكتبة وهبة  (اللهجات العربية نشأة وتطور)عبد الغفار هالل ،5

 69مرجع سابق ص
 .555ص أحمد إبراهيم عبد التواب، مرجع سابق، (6)
 969،ص6099ومحمد القصاص القاهرة  يلحميد الدواخلتعريب عبد ا( اللغة)فندريس  7

 696،692،ص6عبد هللا درويش ج/احمد بن خليل الفراهيدي كتاب العين تحقيق د8 
 وما بعدها99،ص6ج( الكتاب)انظر سيبويه 9

 61،مرجع سابق،ص(في اللهجات العربية)نيس،أبراهيم إمرجع ( ربيةفي اللهجات الع) نيسأبراهيم إ 10
 (في اللهجات العربية )نيس أو ،99م ص6009مكتبة وهبة  (اللهجات العربية نشأة وتطور)عبد الغفار هالل ،10

 69مرجع سابق ص
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تدل على استعمال العلماء لكلمة اللغة للتعبير  يمثلة في كتب اللغة التوهناك الكثير من األ
ى الرسائل التي كتبت عن اللغات لإباإلضافة  ،12يوالسيوط ،11يعن اللهجة،منهم ابن جن

 .13في القران الكريم،وهي تعنى الكشف عما ورد فيه من كلمات بلهجات القبائل المختلفة

بحاثهم بما ورد عن القدماء في أن كثير من الباحثين اللغويين المحدثين يسمون أوقد وجدنا 
مميزات )في كتابه  ناصف يستاذ حفنمثل األ استعمالهم لكلمة اللغة للداللة على اللهجة،

 ينال بها درجة العالمية والت يفي رسالته الت يعبد الباق يوالدكتور ضاح( لغات العرب
الغوث في رسالته للماجستير بعنوان  يومختار سيد( لغة تميم دراسة تاريخية وصفية) بعنوان

 .مثلةوغير ما ذكر هناك الكثير من األ(لغة قريش)

ننا نجد ذلك في بعض الروايات منها قول ابن إف اللحن،ما التعبير عن اللهجة بكلمة أ
تعلموا الفرائض والسنة واللحن،كما تتعلمون :اهلل عنه ياللغة،كقول عمر رض:اللحن:"منظور

 :نشدتني امرأة كالبيةأو  :بو عدنانأقال  عرابها ،إالقران أي اللغة،والمعنى تعلموا لغة العرب ب

 لسنا ُنَشاكلهُ  وبيت اهلل، وشكٌل،   وقوُم لهم لحٌن سٍوى لْحن قوِمنا   

في لهجة بني كالب كما في  -وهي اللهجة -يراد به اللغة يفقد جاء اللحن بهذا المعنى الذ
 -أي"وال لحن قومي يليس هذا من لحن:"يبي مهدية الكالبأالبيت السابق،ومن ذلك قول 

 14"لغته ولسنه:يعني تكلم به،أليه و إميل أ يالذ يليس من نحوي وميل

ن الفرق بينهما واضح، ولكن على ضوء أيرى البعض  :ما عن الفرق واللهجة بين اللغةأ
ذ ال يفرق علم اللغة إ دراستنا لعلم اللغة الحديث نجد ان الفارق بينهما ليس واضحا جليا،

، والصرفي، والنحوي يفكل لهجة هي لغة قائمة بذاتها،بنظامها الصوت مبدئيا بين لهجة ولغة،
نما الفارق هو ا  ال فرق جوهري بين لهجة ولغة، و "ذن إ. وبتركيبها ومقدرتها على التعبير

                                                                                                                                                                      
 969،ص6099ومحمد القصاص القاهرة  يتعريب عبد الحميد الدواخل( اللغة)فندريس  10
 696،692،ص6عبد هللا درويش ج/خليل الفراهيدي كتاب العين تحقيق داحمد بن 10
 وما بعدها99،ص6ج( الكتاب)انظر سيبويه 10
 69سابق، ص في اللهجات العربية) نيسأبراهيم إ10
 21،99،19،والصاحبي،ص61-62،ص2ج( الخصائص)انظر ابن جني في كتابيه  11
 919،ص6ج (المزهر)انظر السيوطي 12
 669 -91،ص(ظواهر لغوية)ل سالم مكرم ، عبد العا/د: انظر 13
 (لحن)مادة  (لسان العرب)انظر ابن منظور 14
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منها أخرى ربما أو لظروف خاصة تعتبر لغة قومية، بينما لهجة أولسبب خارجي  لهجة ما،أ
ذا ما تهيأت األ"واللهجة تتولد من اللغة وتتفرع منها  15"ال يعترف بها ن تنمو أجة سباب للهوا 

وتفي بحاجات المجتمع الذي نعيش فيه،فان العوامل اللغوية تحتم على الباحثين  وتكتمل،
 . 16"طالق اسم اللغة على تلك اللهجةإ

ميدان  ىلإنزلت  -سالميبعد الفتح اإل -وهذا ما يظهر لنا بوضوح في اللغة العربية والتي
حكام أن يتعلموا تلك اللغة ليعرفوا أصحاب تلك البالد أواضطر  قطار المغزوة،الحياة في األ
ن يندمجوا في هذه أال انه لم يكن من اليسير عليهم إ انضموا تحت لوائه، يهذا الدين الذ

دى مع مرور أ ويتعرفوا عليها التعرف الصادق فظهر انحراف في النطق العربي، اللغة،
فاضحى للعربي لهجات متفاوتة  قطار،ألن توجد سبل للتفاهم متفاوتة بتفاوت األى إالزمن 

وتلك اللهجات نمت . وهكذا… وللسوداني، فللسوري لهجة،وللعراقي لهجة، قطار،بتفاوت األ
صبحت أولذلك . صيل وهو العربيةلى االتصال بأصلها األإوازدهرت ولم تعد في حاجة 

نتحدث عن ( هجةالل)ن تعرفنا على مفهوم مصطلح أوبعد . جديرة بان يطلق عليها  اسم لغة
 .  الفائدة من دراسة اللهجات العربية ودورها في خدمة اللغة العربية الفصحى

 همية دراسة اللهجات العربيةأ

الهدف المنشود،وهو  يتصل بنا الت يدراسة اللهجات العربية من الدراسات المهمة الت    
القران الكريم،ولغة التراث الن العربية لغة  معرفة النطق الصحيح للفصحى وفهم معانيها؛

خدمة الفصحى  يمة العربية،فدراسة علم اللهجات له جوانب عديدة فولغة األ والحضارة،
 :17يويمكن توضيح ما سبق فيما يل

صل اللهجات وتكوينها وتأثيرها أ راء الجديدة فين دراسة علم اللهجات يعرفنا على اآلأ/ 1
 ساعد على فهم مسائل مبهمة في اللغات الفصيحةدبية الفصحى، كما انه يفى حياة اللغة األ

                                                           

جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية العالمية ،محاضرات  ،(سلوب دراستهاأللهجات و)نيس فريحة اأ15 

 96م،ص6099دبية والنحوية عاملقاها على طلبة قسم الدراسات األأ

 66م،ص6091هـ ،6901مطبعة السعادة ن ،(اللهجات العربية)براهيم محمد نجا إ16 
 ،م6069هـ ـ 6996الطبعة الثانية ( ميزان الذهب في معرفة لهجات العرب) كرتعبد التواب مرسى حسن األ17

 69ص –القاهرة  –داب مكتبة اآل
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ومعالم كل مرحلة في  نتعرف من خالل دراسة علم اللهجات على مراحل التطور اللغوي،/ 2
 وفى الجمل والتراكيب وغيرها، صوات والحروف، والمفردات والداللة،في األ تاريخها الطويل،

لكافة مستويات اللغة،فنعرف لماذا  ن نقدم الحلول الدقيقةأومن خالل علم اللهجات نستطيع 
رميت بها في  يخرى، وننفى عن العربية االضطراب والفوضى التأصوات وتحورت أماتت 

الكثير من الظواهر والمباحث،وتعدد الصيغ للمعنى الواحد،واختالف الضبط ،وكثرة المصادر 
هجات حلوال لراسة الوالجموع السماعية،وظهور الشذوذ المختلفة،كل ذلك ونحوه تقدم لنا فيه د

لى اصطناع مناهج غريبة تفرض عليها،وتفسر إنابعة من صميم اللغة ومنهجها،دون حاجة 
 18ظواهرها

 -كما يتصور البعض -فادة واسعة،وليست كما أدراسة اللهجات تفيد اللغة الفصحى / 3
حالل العامية محل إلى إو دعوة أ صيل للهجات،أنها تأخطرا على اللغة الفصحى في 

وعوامل  الفصحى،بل العكس فهي تفيد الفصحى في معرفة تاريخها،وفي تطورها وقوانينها،
 19التوحد واالنقسام فيها

هم الدعائم التي يقوم عليها المعجم أالصحيح من  يدراسة اللهجات بالمنهج العلم/ 4
غة في يقدم وصفا موضوعيا لمفردات الل ،يلى معجم تاريخإواللغة العربية مفتقرة  ،يالتاريخ

هم أتاريخها الطويل ومن اجل ذلك،فالدراسة الواعية التي تستوعب اللهجات قديما وحديثا من 
  .يسس التي عليها المعجم التاريخاأل

ن يدقق أثبتت في المعاجم من غير أدراسة اللهجات تساعدنا على فهم كلمات وعبارات / 5
صل نهم لم ينقبوا عن األأل شرحها،همل اللغويون أواضعوها في حد معناها،فظلت مهملة و 

 يومن خالل دراسة اللهجات القديمة والحديثة يمكننا اكتشاف القوانين الت. ليهإترجع  يالذ
سارت عليها العربية في تطورها،والعوامل التي واجهت هذا التطور وأثرت فيه،وارتباط كل 

 .ظاهرة بمسبباتها في المكان والزمان

الن القراءات هي المصدر  نية؛آمر مهم في معرفة القراءات القر أ دراسة اللهجات العربية/ 6
فهناك  نها صورة حية لما كانت عليه اللهجات العربية،أكما  صيل في دراسة اللهجات،األ

                                                           
 1ص( في اللهجات العربية)د محمد احمد خاطر 18
 69ص( لهجات العرب)د العريان /19
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جزء من لهجات  يفه نية تمثل ظواهر لهجية من لهجات العرب،آالكثير من القراءات القر 
به للهجات العربية،من ذلك فان معرفتنا للهجات نها الصورة المصدر الموثوق أالعرب كما 

 .نية المتواترة والشاذة،فهي صورة من اختالف اللهجاتآتقوم على القراءات القر 

عريق،ومن فنون مختلفة  يوثقاف يدبأهمال اللهجات غير الفصحى يحرمنا من نتاج إ/ 7
نا بصورة صادقة صيلة جادة،فهي تمدأمنظومة ومنثورة،فهذه اللهجات ال تخلو من تجارب 

نها احتفظت بعناصر لغوية اندثرت من اللغة المكتوبة أل للغة؛ يفي فهم التطور التاريخ
و أنها رديئة أ :فقالوا حاب المعاجم ولم يدونوها،وربما وسموها بما ينفر منها،أصهملها أوربما 
 ر الخود،حية تملك مقومات الحياة وعناص يم ههبين و قبيحة ونحو ذلك،أو مزمومة أمنكرة 

 .ن تكون عونا ومددا للفصحى في معركتها الحضارية الراهنةأوال تخلو هذه اللهجات 

وغيره،مكتوبا ومنطوقا،يساعدنا على  دباا أ يلى ذلك فان دراسة التراث اللغوي الشعبإضافة باإل
نماط السلوك للجماعات والشعوب العربية قديما أو  دراسة وفهم العادات والتقاليد والقيم،

حوالها المختلفة الدينية والنفسية واالجتماعية والحضارية وغيرها، وقد أوالوقوف على  ديثا،وح
نماط أصحاب الدعوات في معرفة أفاد من دراسة اللهجات علماء االجتماع والمصلحين و أ

 .سلوك الجماعات اللغوية،وتوجيهها التوجيه السليم

الوطن العربي يقوي دعوة الوحدة،ويوثق  رجاءأدراسة الظواهر اللغوية المشتركة في شتى / 8
فما زال العربي  قطار،الروابط بين الجماعات والشعوب العربية على تباعد الديار،ونزوح األ

خ له في أن ما ينطق به ينطق به أذا ما تبين له إف نفسه يرتاح لالنتماء العرقي، ةفي قرار 
خرى، وهذا لى جانب الروابط األإن ادم واحد واللغة واحدة أكد أخرى نائية عنه، تأمنطقة 

 20مطلب ال يستهان به لتأكيد قضية الوحدة،ودحض دعاوى االنفصال

صولها البعيدة والى القبائل العربية ألى إدراسة اللهجات تكشف عن خصائص يمكن ردها / 9
قوا ما بين القبائل من نساب كي يحقتعد وثيقة مساعدة لعلماء األ يفه كانت تتكلم بها، يالت

 21.و والءأعالقات جوار  وأ صالت نسب،

                                                           
 ،بتصرف69 – 0ص( في اللهجات العربية)مد خاطر محمد اح/د20
 69ص( صالة العربية في لهجات الخليجاآل)عبد العزيز مطر /د21
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الوصل  يثره الكبير فأله  هام، يو حديثة بحث حيو أاللهجات قديمة كانت  يالبحث ف/ 11
بين القديم والحديث،وفى تطوير اللغة الفصحى وتيسيرها والمالئمة بينها وبين ظروف الحياة 

ة وانطالقا ووفاء بحاجات هذا العصر دون الراهنة في الوطن العربي،حتى تكتسب جد
فلقد  بنائها،أو انتقاص لما لها م منزلة سامية في نفوس أ و تحيف عليها،أجحاف بها إ
تطورت مع  يصبح البعد شاسعا والهوة سحيقة بين هذه الفصحى وبين اللهجات العربية التأ

صلها أثرت فيها مؤثرات كثيرة ال تحصى عدا باعدت بينها وبين أو  الزمن في بيئاتها،
 . خرأالعربي،فصارت الفصحى في جانب واللهجات في جانب 

صول التاريخية من األ صالا أمر مرغوب فيه، ال باعتبارها أذن دراسة اللهجات العربية إ   
ن ألعربية على سهمت في تكوين الفصحى فحسب،بل باعتبارها كذلك خير معين للغة اأ يالت

تفصلها عن اللهجات العربية  ين تضيق الهوة التأتتحرك في ميدان فسيح تستطيع فيه 
ن تحافظ على أن لغة الحياة في البالد ألعربية، وبهذا تستطيع الفصحى اآل يه يلحديثة التا

 .حيويتها ونشاطها

ائق اللغة ن دراسة اللهجات ضرب من ضروب المعرفة الصحيحة لفهم دقأومما سبق نرى 
ذا كان علماء االجتماع وغيرهم،استفادوا من دراستهم للهجات في معرفة  سرارها،أوبيان  وا 

وذلك  ن يهتم بدراسة اللهجات دارس العربية؛أسلوك الجماعات اللغوية،فانه من باب أولى 
 . يجنيها من دراسته للهجات يللفوائد الكثيرة الت

 العربية اللهجاتجهود القدماء في دراسة : ثانياا 

هناك بعض الجهود قام بها عدد من العلماء القدماء والمحدثين في مجال دراسة اللهجات 
و البحث المستقل،وال تعدو النظر ألكنها لم ترق مستوى العلم  ،العربية سبقت الدكتور أنيس

 فاللهجات ،22و تحليل بعض ظواهر الفصحىأفادة واالسترشاد،وفي تفسير السريع بقصد اإل
شارات إنما هو إيدينا عنها ألم تحظ بما حظيت به الفصحى من تدوين ودراسة،وكل ما ين 

ليها القدماء إدب العامة،فقد نظر عابرة نصادفها في كتب النحو واللغة والقراءات وكتب األ

                                                           
 699م ،ص6009دار غريب للطباعة والنشرن (جتماعيعلم اللغة اال)كمال بشر 22
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لى العامة والسوقة ورموا بعضها بالرداءة إنها انحراف عن اللغة المثلى ونسبوها أعلى 
 .وصافهم بعيدة عن روح العلمأانت فك ،23والمذمة

لى الهدف الذي من اجله اهتم العرب بالدراسات إلى نظرتهم تلك للهجات إويرجع السبب 
حفاظاا على اللغة وهو وضع قواعد معيارية مطردة خالية من االضطراب والشذوذ  اللغوية،

 :يقول الفارابي في ذلك

طراف أمما كان يسكن  يسكان البرار وال عن  قط، يوبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضر "
فانه لم يؤخذ من لخم وال من جذام؛لمجاورتهم  مم الذين حولهم،بالدهم المجاورة وسائر األ

كثرهم نصارى أهل الشام و ألمجاورتهم  ياد؛ا  وال من قضاعة وغسان و  أهل مصر والقبط،
وال من بكر  ين لليونان،نهم كانوا بالجزيرة مجاور إف وال من تغلب واليمن؛ يقرءون بالعبرانية،

نهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند أل زد عمان؛أوال عبد قيس و  لمجاورتهم للقبط والفرس،
حنيفة وسكان اليمامة وال  يهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة،وال من بنأوالفرس،وال من 

لحجاز؛الن هل الطائف؛ لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم،وال من حاضرة اأثقيف و 
مم وفسدت الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من األ

 24"ألسنتهم

ن الرواة أخذ عن القبائل في مجال اللهجات يبين لنا المنهج السابق الذي ذكره الفارابى في األ
ليها إالجزيرة ونسبوا تسكن في وسط  يخذ من القبائل التوعلماء اللغة قديما قد اثروا األ

نقل عنها جل  يلتاشهر تلك القبائل ألى لغاتها و إالفصاحة العتقادهم بان اللحن لم يتسرب 
 .وبعض كنانة وهذيل، سد،أ تميم، قيس، :يما وصلنا من العربية ه

ن العلماء قديما في دراستهم للهجات قد أسسوا فصاحة القبيلة على دعامتين أومما سبق نجد 
 :هما

مم طراف الجزيرة العربية ومخالطة األأقرب مساكنها عن مكة وما حولها وبعدها عن  :ولىال 
  .خرىاأل

                                                           
 262-266،ص6091،تحقيق محمد احمد جاد المولى،مطبعة الحلبي،القاهرة،(المزهر)السيوطي  23
 262،ص6السابق،ج المرجع 24
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يناهم يعتزون بلغة القبائل البدوية بوجه عام وقبائل أمقدار توغلها في البداوة ولذلك ر   :الثانية
 .نجد  ووسط الجزيرة بوجه خاص

ن حاول ألى إ فصيحة وغير  فصيحة، لىإدى هذا المنهج في تقسيم القبائل العربية أوقد 
ن هذه اللغة أفوجدناهم يقرون  عدد من  علماء اللغة عقد موازنة  بين اللهجات  العربية،

لغة :وصاف للهجات العربية كقولهمأقيس من تلك،كما  رأينا في كتبهم جملة من األ
 .لى غير ذلكإ…ضعيفة،لغة جيدة،لغة قبيحة،وهي اللغة الفصحى

لى التفاهم واالتصال بين إدت أذا إن اللهجة تكون فصيحة أعروف حديثا ومن الم      
بوظيفتها  يالت يواللغة الجيدة ه نسان،اللغة ظاهرة حية تتطور بتطور اإل"وذلك الن  بنائها؛أ

طلقوا تلك ألكن القدماء . 25"جهادإفي الفهم واإلفهام وفي التعبير عن دواخل الناس دون 
لى بعد اللهجة وقربها من القران الكريم ولغة قريش،وقد إوصاف السابقة للهجات؛بالنظر األ

نما  يوكل عرب:"عن هذا المعنى بقوله( المبرد)عبر  لم تتغير لغته فصيح على مذهب قومه،وا 
ن القران نزل أعلى  فصح من بني فالن،أي أشبه لغة بلغة القران ولغة قريش،أيقال بنو فالن 

 26".لعرببكل لغات ا

القرن الرابع الهجري حتى وسع الرواة وعلماء اللغة دائرة النقل  يال انه لم يكد ينقضإ   
خرى في جواز األخذ عنهم واالحتجاج بأقوالهم أوظهر من بينهم من لم يفرق بين قبيلة و 

سلك طريقا سديدا في معرفة  يالذ( يابن جن)في مقدمة هؤالء العلماء اللغويين  يويأت
درك عبقري أوقد  فهو يأخذ اللغة من مصدرها البشرى، واالحتجاج بها، اللهجات

 يوهو المصدر الذ القيمة الكبيرة لهذا المصدر في استقصاء اللغة، -يابن جن -اللغة
فرق كبير "يسمونه بالمشافهة،و يوهو الذ ول،يعتمد عليه دارسو اللغة في المقام األ

ن نروي تلك الظاهرة رواية من أصحابها وبين أن نسمع الظاهرة اللغوية من أبين 
 27".طريق غيره

                                                           
 ،ص(هجات العربيةلال في) نيسأبراهيم إ 25
  669م،ص6091دار الكتب،:،القاهرةدالعزيز الميمنيعب :،تحقيق(الفاضل)محمد بن  يزيد المبرد،26
 16،ص(اللهجات في القراءات) الراجحي 27
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 سرار اللغة،أعراب لمعرفة ما غاب عنهم من فهم لى األإوا اءذن فالعلماء قديما لجإ
با عمرو بن العالء أن أ "تدلل على ذلك ومن بينها يوهنالك الكثير من الروايات الت

فقال  يعرابفأراد السائل سؤال األ عرابي ُمحٍرم،إسئل عن اشتقاق الخيل فلم يعرف،فمر 
اشتقاق االسم  :يعرابفأنا ألطف بسؤاله واعرف،فسأله،فقال األ ،نيدع :بو عمروأله 

با عمرو عن ذلك أفسألوا  ،يعرابراد األأفلم يعرف من حضر ما . من فعل  المسمى
العرضة خيالء  يال تراها تمشإ في الخيل والعجب، يلى الخيالء التإذهب :فقال
 .28"وتكبراا 

وتلك الروايات تبين لنا مدى عناية العلماء قديما باللهجات،وان منهجهم اعتمد على   
والبد لنا " :ييقول في ذلك الرافع عراب والسماع منهم في تدوينهم للهجات،مشافهة األ

هذيب ن الرواة والعلماء لم يدونوا اللهجات على مناطق العرب قبل تأمن التنبيه على 
صابوها في أشياء أو  سالم،شياء كانت لعهد اإلأقريش للغة،ولكنهم تناقلوا من ذلك 

ما سواد ما كتبوه فقد شافهوا به العرب في أ شعار العرب مما صحت روايته قبيل ذلك،أ
كانت لعهد  يولى التبواديها وسمعوه منهم وهو بال ريب من بقايا اللهجات األ

 29"الجاهلية

غويون المحدثون على القدماء منهجهم في جمع النصوص وقد عاب الل     
الذي رأى اضطراب منهجهم من ( تمام حسان)اللهجية،ومن بين هؤالء الدكتور 

 :30ناحيتين

مائة  يشمول دراستهم لمراحل متعاقبة من تاريخ اللغة العربية تبدأ من حوال: ولىال 
بانتهاء ما يسمونه عصر االحتجاج،وفي هذه  يسالم وتنتهوخمسين عاما قبل اإل

 .الحقبة ال تظل اللغة ثابتة على حالها بل تتطور من نواح مختلفة

                                                           
بمصر،طبعة دار المعارف  براهيم،إبو الفضل أمحمد :،تحقيق(طبقات النحويين واللغويين)الزبيدي28

 91-99م،ص6019الثانية،
 620،ص6م،ج6099،دار الكتاب العربي،بيروت،ط االولى(داب العربآتاريخ )مصطفى صادق الرافعي29
 29،29م،ص6091نجلو المصرية،القاهرة،،مكتبة األ(اللغة بين المعيارية والوصفية)تمام حسان،/د30
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 .يجاد نحو عام لها جميعاإخلطهم بين لهجات مختلفة ومحاولة  :الثانية

ن علماء العربية القدماء قد تناولوا اللهجات في دراستهم أوختاما نقول       
شارات متناثرة قي إن دراستهم جاءت على شكل أال إ جهم في ذلك؛اللغوية،ولهم مناه

و أساليبها في التعبير، أو أولم تكن دراسة متكاملة تبين صفات تلك اللهجات،  كتبهم،
 .خذ من قبائل معينة دون سواهاوقد قام منهجهم في جمع اللغة على األ غير ذلك،

 جهود العلماء المحدثين في دراسة اللهجات

بدأت دراسة اللهجات 
العربية في العصر 

 ييدأالحديث على 
الذين  31المستشرقين

لى العالم العربي إقدموا 
حواله أللبحث في 

ومنذ القرن .وثقافته
التاسع عشر اخذ عدد 

من المستشرقين 
يسجلون نماذج للهجات 

العربية الحديثة في 
مناطق مختلفة من 

وكانت  ،يالعالم العرب
عمالهم معظمها أ

متواضعة، تقوم على 

                                                           
عمادة شؤون :احمد الضبيب،الرياض/جمة د،تر(دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربية) م جونستون.ب31

 62م،ص6099المكتبات،جامعة الملك سعود،
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جمع المادة ودراستها 
بطريقة تقليدية،معظمها 

تتميز بالخلط وكثرة 
ذ لم تكن إ خطاء،األ

الدراسات اللغوية قد 
تقدمت،ولم تكن وسائل 
التسجيل والمالحظة 
لى إوالقياس قد تطورت 

ما نراها عليه في الوقت 
 .الحاضر

ن فان دراسة ما اآلأ
اللهجات نجدها قد 

عودها تطورت واشتد 
بفضل تقدم الدراسات 
اللغوية المعاصرة في 

صبح البحث أو  الغرب،
اللغوي علما معقدا 
يستفيد من العلوم 

ويعتمد على  خرى،األ
استخدام المعامل 

والمختبرات والتجارب 
كثر من اعتماده على أ

 .الناحية النظرية
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للهجات البالد وربية واألمريكية لها دراسات متطورة ن كثيرا من الجامعات األأكما 
العربية، وتحظى الجزيرة العربية بقسط كبير من هذه الدراسات؛لما في لهجاتها من 

واحتفاظها بخصائص لغوية نادرة لم تجد في لهجات  م،اتصال وثيق بالعربية األ
 .خرىقطار األاأل

 لى وقت قريب مصابا بالركود والجمود،إ يما في البالد العربية فقد كان البحث اللغو أ
لهذه الشروح، دون البحث في  يقد اكتفى العلماء العرب بشرح المتون، ووضع الحواشف
 .سرار الوظيفة اللغوية وتحليل لظواهر اللغةأ

دفع كثير من الباحثين  اللهجات العربية، ين اهتمام الغرب بالبحث فأننا نجد إال إ
دراسة اللهجات في لى دراسة اللهجات العربية،وقد وجدوا بغيتهم في إالعرب المحدثين 

وذلك لوفرة االستعدادات في هذه الجامعات  مريكية؛بية واألو ور الجامعات الغربية األ
في هذا  الباحثين المصريين أسبق  ولعل.مما يعين على الدراسة في لهجات بالدهم

 .المجال هو الدكتور إبراهيم أنيس

 

 إبراهيم أنيس ودراسة اللهجات العربية القديمة: رابعا

عن الدكتور إبراهيم أنيس ودراسته للهجات العربية القديمة، فإني أرى أن اختياري أما 
للتحدث عن جهوده في دراسة اللهجات العربية القديمة من بين مجهوداته المتعددة 
التي قام بها طيلة فترة حياته وعمله في مجال علم اللغة الحديث خاصة في مجال 

ثها،لم يكن نابعا من فراغ؛وذلك لصلته المباشرة دراسة اللهجات العربية قديمها وحدي
المنهج العلمي لدراسة )بموضوع بحي الذي أعددته لنيل درجة الدكتوراه وهو بعنوان 

فقد وجدت في دراسته للهجات العربية خير معين لي في ( اللهجات العربية القديمة
وقيمة،السيما وان  مجال بحثي، وأفدت من آراءه ومجهوداته في هذا المجال أفادة كبيرة
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الدراسة في مجال اللهجات العربية القديمة تعتبر من أصعب مجاالت الدراسات اللغوية 
الحديثة؛وذلك ألنها لم تحظ بما حظيت به الفصحى من تدوين ودراسة وكل ما بين 
أيدينا عنها إنما هي أشارات عابرة نصادفها في كتب النحو واللغة والقراءات وكتب 

؛ لنظرة القدماء إليها على أنها انحراف عن اللغة المثلى ونسبوها إلى  األدب العامة
 32.العامة ورموا بعضها بالرداءة والمذمة

والدكتور المرحوم إبراهيم أنيس قد تهيأت له ظروف خاصة دفعته للدرس اللهجي، فبعد 
مام عودته من لندن حيث حركة الدرس اللهجي متطورة،وجد البيئة العربية خالية من اهت

التي أطلقها في مؤتمر ( حفني ناصف)بالدرس اللهجي، إال من صيحة المرحوم 
ولكنها ( مميزات لغات العرب)م تحت عنوان 6111 -هـ6999المستشرقين في أوائل 

لم تحفز الهمم ولم يسمع :"ذهبت إدراج الريح ،يقول عنها الدكتور إبراهيم أنيس
ا فترة طويلة دون نسمع لعالم آخر المتصامين عن بحث جديد في اللغة،فمضى بعده

انصراف أهل  -رحمه اهلل –ولما رأى  33"صوتا أو نرى له إنتاجا في هذا الشأن الجليل
العلم في مصر عن الدرس اللهجي، واكتفاءهم بترديد بعض الروايات الشائعة في ثنايا 

على  كتب التاريخ واألدب دون فهم لها، أو عناية بعرضها عرضا علميا دقيقا مؤسسا
احدث النظريات التي قرر المحدثون في دراسة اللهجات قديمها وحديثها، أقدم على 
الخوض في هذا المجال الجديد بالنسبة للدرس اللغوي الحديث،مستعينا بمخزونه 
الثقافي األصيل من التراث وولعه الشديد بقراءة كتب التراث اللغوي العربي باإلضافة 

الحديث والتكوين العلمي الذي حظي به من خالل  إلى استعانته برصيده الثقافي
العبرية واألرامية )استيعابه لمناهج البحث اللغوي الحديثة وتخصصه في الساميات 

والمقارنات السامية، واطالعه على كثير من الدراسات اللهجية ( والسريانية
للبحث نموذجا علميا ورصيدا إضافياا ( في اللهجات العربية)فكان كتابه.34الحديثة

                                                           
 262 -266م،ص6091مطبعة الحلبى،القاهرة ، -تحقيق محمد احمد جاد( المزهر) يالسيوط -32
 69،ص1م،ط6009،مكتبة االنجلو المصرية،القاهرة (اللهجات العربية)نيس أ إبراهيم -33
عدادها إنيس تم أم يبراهإالفذ  يغة العربية بالقاهرة عن اللغولقامها مجمع الأية معلومات مستمدة من ندوة ثقاف34

 في ملف بواسطة المكتبة الشاملة 
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هو )أقدمت على نشر كتاب و: "اللهجي مستحثا به الهمم للعناية بالدرس اللهجي يقول
كتاب في اللهجات العربية به استحث الهمم على العناية بمثل هذه الدراسة معربا عن 
أمله في أال يمر زمن طويل قبل أن نرى بحوثا جليلة تكشف لنا أسرار اللهجات 

 35"العربية

 خطة لدراسة اللهجات العربية( في اللهجات العربية)القيم  وقد قدم في كتابه

 36:"وجاءت هذه األسس في ثالثة محاور هي

ـ دراسة اللهجات العربية الحديثة دراسة مستفيضة في كل البيئات العربية للتعرف 6
على خصائصها وما امتازت به، ألنها انحدرت من لهجات قديمة متباينة جاءت إلى 

القبطية في مصر، األرامية في الشام، واألكادية : غير عربية مثل مناطق تتكلم لغات
في العراق والبربرية في المغرب العربي، ورغم انتصار العربية إال أنها قد احتفظت 

 .ببعض الخصائص اللغوية من اللغات المهزومة

دراسة القراءات القرآنية دراسة واسعة غير مكتفية بما روي في بطون الكتب بل  -2
ب أن تطبق على ما نسمعه فعال من أفواه المجيدين للقراءات في البيئات العربية يج

المختلفة مستخدمين في دراستنا النظريات الصوتية الحديثة والمقاييس واآلالت التي 
 .تستخدم في معامل األصوات

جمع الروايات المتناثرة في بطون كتب اللغة واألدب مما يمت إلى اللهجات  -9
صالح ما فسد منها في رواية ممسوخة سالكين القديمة ب صلة ثم تمحيصها وتصنيفها وا 

تتبع السند لتمييز الحق من الباطل والصحيح من الزائف، ثم يلي ذلك دراسة تاريخية 
مستفيضة لتنقالت القبائل وما بعد هذه التنقالت ودراسة البيئات االجتماعية لهذه 

 . من أمم وشعوبالقبائل في العصور المختلفة وما خالطت 

                                                           
 62-66،ص1م،طبعة 6009مكتبة االنجلو المصرية  ،(في اللهجات العربية)نيس أبراهيم إ -35
 المرجع السابق الصفحة نفسها 36
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يعتبر معزوفة موسيقية ( في اللهجات العربية)إذن كتاب الدكتور إبراهيم أنيس 
كتب التراث، : الظواهر اللهجية المأخوذة من مظانها وهى:عناصرها متمثلة في 

رابطا ذلك بالفصحى . والقراءات  القرآنية باإلضافة إلى اللهجات العربية الحديثة
للغات السامية،وقوانين التطور اللغوي والعوامل االجتماعية وحقائق علم األصوات، وا

 .37المؤثرة في هذا التطور كأخطاء الكبار والصغار

قائما على أساس تقسيم البيئة ( في اللهجات العربية)كتابه القيم  -رحمه اهلل–وقدم 
ي العربية إلى بيئة حجازية وهي ما يقابلها في العصر الحديث من بيئة المدينة بما ه

عليه من استقرار ومستوى حضاري يختلف عن البيئة النجدية أو البدوية التي تقابل في 
العصر الحديث بيئة القرى والنجوع والكفور والبدو بما عليه من عدم استقرار ومستوى 

تشمل البيئة . وكأنه يضع بهذا أساساا لالختالفات اللهجية الحديثة. حضاري اقل
وتشمل البيئة النجدية . صار، ثقيف، سعد بن بكر،كنانةقريش، األن:الحجازية قبائل

كما نجده قد عرض في كتابه . تميم، أسد، طي، بكر بن وائل، عبد قيس، تغلب: قبائل
 .كثير من القضايا في القراءات،والنحو، واألصوات، والداللة

 :ويمكن أن نضع نماذج لبعض القضايا التي عرضت في كتابه كاألتي

 لصوتيةالقضايا ا: أوالا 

 البيئة النجدية البيئة الحجازية الظاهرة
الكسر /0

 والضم
 

 الكسر
 (ِصيام،ِنٌيام،ِحيث،الذين،ينمى،ِبِكم،بِهم)مثل

 

 الضم
صوام ،نٌوام، حوث، )مثل

 اللذون،
 (بكم،بهم، ينمو

                                                           
 69-62ص( في اللهجات العربية)نيس أبراهيم إ -37
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الرخاوة 5
 والشدة

 

إبدال الصوات الشديدة القوية إلى )الرخاوة
والزاي الفاء،والثاء، : )مثل( أصوات رخوة

،أبدلت إلى (والسين 
 (عكوف،،الخبيث،،الالزب،الناس)مثل

 الشدة
 (الباء،والتاء،والنون،والتاء)
عكوب،،الخبيت )

 (الالنب،النات
الترقيق /3

 والتفخيم
 

إبدال الصوات المجهورة  أصوات )ترقيق
 ،(مهموسة

ر،سيغة،،ساق،كشط)مثل  (سخا

 تفخيم
 

 (صخر،صيغة،صاق قشط)
4 
السرعة /4

 والبطء

 
 البطء

المنازل،فالن، ماشاء اهلل،من )مثل
 المسجد،

 
 السرعة

المنا،فال، ماشااهلل، )مثل
 (ملمسجد

في اللهجات )تلك بعض من النماذج الصوتية التي عرضها الدكتور أنيس في كتابه القيم 
،وقد علل تلك الظواهر اللهجية مرجعا إياها إلى الجهد العضلي،والميل إلى (العربية
فالبيئة البدوية تميل إلى الظاهرة الصوتية التي تحتاج إلى جهد عضلي أكثر، ، 38السهولة

كما في تبريره للفرق بين الضمة والكسرة، وكذلك األصوات الشديدة فهي تحتاج إلى جهد  
، ويضع هذا األساس للحكم على أية صيغة إذا وردت 39عضلي اقل من نظائرها الرخوة

يئة البدوية واألخرى إلى البيئة الحجازية، أو يوجه بصورتين؛ أن ننسب إحداهما إلى الب
أما أن نشطر هذه : "الظاهرة بالتطور الصوتي في قلب الميم باء،والباء ميما،يقول في ذلك

هو قلب الميم باء،والشطر الثاني هو قلب الباء ميما،ثم :الظاهرة شطرين، الشطر األول
نما ننسب كل شطر إلى قبيلة خاصة ألهجة خاصة أو إال ن نسب هذه الظاهرة لبيئة خاصة وا 

 .40"ننظر إليها على أنها مما يعرض لألصوات من تطور وتغير

 ثانيا القضايا النحوية

 البيئة النجدية البيئة الحجازية الظاهرة

                                                           
 19،10،699المرجع السابق،ص38
 699،ص(في اللهجات العربية)ابراهيم انيس 39
 669،ص9المرجع السابق،ص40
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 منصوب خبر ليس المقترن بإال    /0
ليس الطيب إال )مثل

 (المسك  

 مرفوع
ليس الطيب اال )مثل

 (المسك  
 الحجازيةخبر ما /5

 
 منصوب

 (ما الطيب مسكاا )مثل
 مرفوع

 (ما الطيب مسك  )مثل

 الخبر بعد أن النافية/
 
 

 مرفوع
أن احد  خير من احد )مثل

 (إال بالعافية

 منصوب
أن أحداا خير من احد )مثل

 (إال بالعافية
الصفة الممنوعة من / 4

 الصرف
 ممنوع منا الصرف

 (لست بسكران  )مثل
 مصروفة

لست ( عن بن اسد)مثل
 بسكران  

 تمييز كم الخبرية/ 2
 

 مجرور مفرد أو جمع
 (كم درهم  )مثل

 منصوب مفرد
 (كم درهماا )مثل

 نصب االسم عمل لعل/6
لعل اهلل  فضلكم )مثل

 (علينا

 (عندعقيل)جر االسم
 (لعل اهلل  فضلكم علينا

حرف ( متى)عمل / 7
 الجر

 (عند هذيل)تعمل ال تعمل
 ثم ترفعت متى لجِج خضر

الدكتور أنيس يرجع تلك االختالفات اللهجية إلى صناعة النحاة حين اشتد الجدل 
بينهم،وحاول كل فريق أن يأتي بجديد في تلك القواعد األعرابية التي ملكت عليهم مشاعرهم 

و تلك وجهة نظر صائبة تسعى لتنقية .41وصرفتهم عن كثير من البحوث القيمة في اللغة
المناظرات التي جعلته نحوا جدليا في كثير من جوانبه بعيدا عن الدرس النحوي من كثير من 

 . اللغة الفعلية

 القضايا الداللية

 :الدكتور أنيس يعرض بعض القضايا الداللية في كتابه نذكر منها

                                                           
 19المرجع السابق السابق،ص41



 

- 86 - 
 

بعد أن (في اللهجات العربية)نجده يعرض الكثير من أمثلة الترادف في كتابه: الترادف/ أ
وحديثا في الترادف ومواقفهم منه بين التأييد والرفض من تلك  يوضح آراء اللغويين قديما

 :األمثلة ما يلي

 المترادف الكلمة
 المدية السكين

 أرسل بعث
 حلفوا اقسموا
 اقعد اجلس

 القرية البلد
 خالق بارئ
 فٌضل آثر

 الجحيم النار
 جاء حضر

 

 

 

 

 المشترك اللفظي/ ب

اختلفوا في ورود المشترك اللفظي مثلما  اختلفوا في ويري الدكتور أنيس أن القدماء 
كل فريق نظر إلى الكلمات ومعانيها من زاوية خاصة، فالذين تأولوا أمثلة  الن"الترادف، وذلك

المشترك اللفظي على أنها كلها من الحقيقة والمجاز، قد نظروا إليها نظرة تاريخية، أما 
نيس انه كما تتطور أصوات الكلمات وتتغير ، و يرى أ42"اآلخرون فنظرتهم وصفية واقعية

                                                           
 19ص(في اللهجات العربية)ابراهيم انيس 42
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كذلك تتطور معاني الكلمات وتتغير مما نتج لنا كلمات اشتركت في الصورة واختلفت  في 
 43.المعنى

  

                                                           
 المرجع السابق ،الصفحة نفسها43
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 :ويمكننا عرض  بعض الكلمات كاآلتي

 المشترك اللفظي الكلمة
 السد،  ،اللسن،البليغ الليث
 عامرة،التراب،الثر،القبرقطعة من الرض مستديرة  البلد

 الكواكب،نبات على غير ساق،وقت مضروب،أصل النجم
 ما عال من الرض،سيد القوم وعاملهم الجبل

 رأس الجبل، رأس  النخلة، رأس  الحكمة رأس اإلنسان
 التضاد/ ج

كما يعرض الدكتور إبراهيم أنيس ظاهرة التضاد وهى كلمات متضادة المعنى نذكر منها 
 :اآلتي

 الضاد الكلمة
 اقبل،وأدبر عسعس

 المثل ، والضد الٌند
 اإلظهار، اإلخفاء السرار

 الفراق،والوصل البين
 العدل،والظلم القسط
 العظيم،والقليل الجلل

، واإلبهام  في 45،والتهكم44ونجده يرجع أمثلة تلك الظاهرة إلى عوامل اجتماعية، كالتطير
 .46المعنى األصلي وعمومه

في اللهجات )تلك بعض األمثلة للظواهر اللهجية التي عرضها الدكتور أنيس في كتابه 
. ، مستعينا بكل ما أتاح له من وسائل للتغيير، أو للمناقشة أو للفحص والتمحيص(العربية

معتمدا على الحقائق العلمية والتطور التاريخي، واإلحصاء، والربط  بين مستويات اللغة 
.  فخرج هذا النموذج العلمي على هذا  النحو من االتفاق.انة باللغات الساميةالمختلفة،واالستع

                                                           
 291ص(في اللهجات العربية)نيس أيم إبراه 44
 290المرجع السابق،ص45
 266السابق،ص المرجع46
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وان كان ما لديه أكثر من مما عرضه ويذكر ذلك ضمنا حين يشير إلى خروج الكتاب على 
هذا النحو نتيجة لما  يمليه الحرص على تجنب المسائل التي لم  يتم نضجها  أو التي لم 

 47نفرغ  من بحثها

نا بعد تلك الجولة القصيرة التي تحدثت فيها عن العالمة الدكتور المرحوم إبراهيم ونختم حديث
أن ما ذكرته يعتبر قليل من كثير مما تركه من علم غزير وفكر واضح في : أنيس بالقول

فهو يعد من أهم رواد هذه الدراسات،وكان .تاريخ الدراسات اللغوية في مصر والعالم العربي
س علم اللغة الحديث،وكانت له بحوثه القيمة في العربية ،فقد اهتم أثره واضحا في تأسي

فكانت له مكانته الرفيعة في .بالبنية الصوتية والداللية،كما اهتم بلهجاتها ومراحلها التاريخية
 .علوم اللغة في الجامعات العربية ودوره الكبير في مجمع اللغة العربية بالقاهرة

  

                                                           
 299المرجع  السابق،ص4747
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 النتائج والتوصيات

 الدكتور إبراهيم أنيس رائدا للدراسات اللغوية الحديثة في مصر والعالم العربي يعتبر/ 6

تركت أثراا .للدكتور إبراهيم أنيس كتب وبحوث قيمة في جميع فروع علم اللغة الحديث/ 2
 واضحاا في تأسيس علم اللغة الحديث في العالم العربي

ي من بحوث قيمة قدمها إلى كان للدكتور أنيس دور مجمعي بارز خالل عطاؤه المجمع/9
 .مجمع اللغة العربية بالقاهرة

 .نموذجا علميا ورصيدا إضافياا للبحث اللهجي( في اللهجات العربية)يعتبر كتابه / 9

البد للباحثين من االهتمام بتوثيق المجهودات التي قام بها من سبقوهم في مجال /9
 .ال يشكر اهلل تخصصاتهم حتى يعطى كل ذي حق حقه،ومن ال يشكر الناس
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 المراجع

 .م6009نجلو المصرية،القاهرة مكتبة األ ،(اللهجات العربية)نيس أإبراهيم 
 م،طبعة 6009نجلو المصرية ،مكتبة األ(في اللهجات العربية)س نيأإبراهيم 

 .(في اللهجات العربية)نيس،أبراهيم إمرجع ( في اللهجات العربية) نيسأبراهيم إ
 .م6091هـ ،6901 مطبعة السعادة  ،(اللهجات العربية)براهيم محمد نجا إ

 .2ج( الخصائص)ابن جني في كتابيه 

 (لحن)مادة  (لسان العرب)ابن منظور 
 .6عبد اهلل درويش ج/حمد بن خليل الفراهيدي كتاب العين تحقيق دأ
 .6عبد اهلل درويش ج/حمد بن خليل الفراهيدي كتاب العين تحقيق دأ

دار المعارف  براهيم،إبو الفضل أمحمد :،تحقيق(طبقات النحويين واللغويين)يالزبيد
 .م6019بمصر،طبعة الثانية،

جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية  ،(سلوب دراستهاأللهجات و ا)نيس فريحة أ
 .م6099دبية والنحوية عاملقاها على طلبة قسم الدراسات األأالعالمية ،محاضرات 

احمد /،ترجمة د(دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربية)ونم جونست.ب
 .م6099عمادة شؤون المكتبات،جامعة الملك سعود،:الضبيب،الرياض

 .م6091نجلو المصرية،القاهرة،،مكتبة األ(اللغة بين المعيارية والوصفية)تمام حسان،
 (.اللهجات في القراءات) الراجحي
 .م6091،القاهرة ،مطبعة الحلبي -دحقيق محمد احمد جات( المزهر) السيوطي

 .6091،تحقيق محمد احمد جاد المولى،مطبعة الحلبي،القاهرة،(المزهر)السيوطى
الطبعة الثانية ( ميزان الذهب في معرفة لهجات العرب) كرتعبد التواب مرسى حسن األ

 .القاهرة  –داب مكتبة اآل م ،6069هـ ـ 6996
 .ظواهر لغوية)عبد العال سالم مكرم ، 

 (.صالة العربية في لهجات الخليجاأل)عبد العزيز مطر 
في )نيس أو  ،99م ص6009مكتبة وهبة  (اللهجات العربية نشأة وتطور)عبد الغفار هالل ،
 .(اللهجات العربية 

في اللهجات )نيس أم و 6009مكتبة وهبة  (اللهجات العربية نشأة وتطور)عبد الغفار هالل ،
 .(العربية 
 (.العربلهجات )العريان 
 .6099ومحمد القصاص القاهرة  يتعريب عبد الحميد الدواخل( اللغة)فندريس 
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 .م6009دار غريب للطباعة والنشرن (علم اللغة االجتماعي)كمال بشر
 (لسان العرب)ابن منظور، ( لهج) مادة

 .م6011بيروت،( مقدمة لدراسة فقه اللغة)بو الفرج أحمد أمحمد 
 ،بتصرف( العربية في اللهجات)محمد أحمد خاطر 

 .م6091دار الكتب،:،القاهرةعبدالعزيز الميمني:،تحقيق(الفاضل)محمد بن  يزيد المبرد،
،دار الكتاب العربي،بيروت،ط (داب العربآتاريخ )مصطفى صادق الرافعى

 .6م،ج6099االولى
 

 


